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HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC 

DE LA SOL 

 
Hợp đồng đặt cọc này được ký kết vào ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] (“Ngày Hiệu Lực”) bởi và giữa: 

 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG PHÚ 

Giấy Chứng Nhận đăng kí doanh nghiệp số:  0314416104 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2017 

Địa chỉ:  Lầu 8, tòa nhà Vista, Số 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số điện thoại:   (84-28) 3519 1067  Fax: (84-28) 3519 1063  

Đại diện bởi:    Ông Yoong Voon Sin   Chức danh: Tổng Giám Đốc 

Số tài khoản:   [ ]     

Ngân Hàng:  [ ] 

Địa chỉ ngân hàng:  [ ]  

(sau đây gọi là “Bên A”) 

Và 

BÊN ĐẶT CỌC 

Ông/Bà:    [ ] 

Số CMND hoặc Hộ chiếu: [ ]            cấp ngày: [ ]                   tại: [ ] 

Hộ khẩu thường trú:   [ ] 

Địa chỉ liên hệ:   [ ] 

Điện thoại: [ ]  Email: [ ] 

(sau đây gọi là “Bên B”) 

 

Trong trường hợp Bên B có từ 02 (hai) người trở lên thì những người này sẽ ủy quyền cho 01 

(một) người là người đại diện được ủy quyền (“Người Được Ủy Quyền”) để thực hiện các giao 

dịch với Bên A liên quan đến giao dịch được quy định trong Hợp Đồng Đặt Cọc này và mọi hành 

động của Người Được Ủy Quyền sẽ ràng buộc tất cả những người thuộc Bên B và Bên A không 

cần có được sự chấp thuận riêng rẽ của từng người đó. Văn bản ủy quyền phải được lập và công 

chứng theo quy định của pháp luật giữa những người của Bên B cho Người Được Ủy Quyền. 

 

Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”. 

 

XÉT RẰNG: 
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A) Bên A là chủ đầu tư của Dự án Khu chung cư Cửu Long có tên thương mại là De La Sol 

(“Dự Án”) tại số 1, đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và 

Bên A mong muốn bán căn hộ thuộc Dự Án (“Căn Hộ”) cho Bên B. 

 

B) Bên A đã cung cấp các thông tin về Dự Án cho Bên B. Bên B đã tìm hiểu kỹ và hiểu rõ về 

các chi tiết của Dự Án. 

 

C) Hai Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Đặt Cọc này để đảm bảo việc Hai Bên ký kết và thực hiện 

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ tại Dự Án theo các điều khoản, điều kiện dưới đây. 

 

THEO ĐÓ, HAI BÊN THỎA THUẬN như sau: 

 

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

 

Bên A cam kết giữ Căn Hộ cho Bên B sau khi Bên B đã chuyển đầy đủ Tiền Đặt Cọc theo quy 

định tại Điều 2 dưới đây cho đến khi Hai Bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ (“Hợp Đồng 

Mua Bán Căn Hộ”) theo quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng Đặt Cọc này (“Thời Hạn Đặt Cọc”).  

 

ĐIỀU 2. GIÁ BÁN CĂN HỘ, TIỀN ĐẶT CỌC, THANH TOÁN VÀ BÀN GIAO CĂN HỘ 

 

2.1 Thông tin cơ bản về Căn Hộ như sau: 

Ký hiệu căn hộ: [ ]  Tầng số: [ ] 

Diện tích xây dựng: [ ] m2  

Diện tích sử dụng: [ ] m2 

 

2.2  Giá Bán Căn Hộ là [ ] VNĐ (Bằng chữ: [ ] đồng). Giá Bán Căn Hộ bao gồm: 

a)  Giá Bán (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và phí bảo lãnh ngân hàng): [ ] đồng  

b)  Thuế Giá Trị Gia Tăng: [ ] đồng; và 

c)  Kinh Phí Bảo Trì bằng 2% (hai phần trăm) Giá Bán: [ ] đồng. 

Thuế Giá Trị Gia Tăng chính thức nêu tại khoản 2.2 này sẽ phụ thuộc vào các quy định pháp 

luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vào từng thời điểm. 

 

Nội dung về đặc điểm Căn Hộ và Giá Bán Căn Hộ sẽ được ghi cụ thể trong Hợp Đồng Mua 

Bán khi Hai Bên ký kết. 

 

2.3  Tiền Đặt Cọc cho Căn Hộ là [ ] VNĐ (Bằng chữ: [ ] đồng) (“Khoản Đặt Cọc”) sẽ được Bên 

B thanh toán cho Bên Amột lần hoặc theo nhiều đợt thanh toán như lịch sau: 
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a) Ngay tại thời điểm ký Hợp Đồng Đặt Cọc này, Bên B đã thanh toán cho Bên A Đợt thanh 

toán thứ nhất của Khoản Đặt Cọc với số tiền là [ ] VNĐ (Bằng chữ: [ ] đồng); tương 

đương [ ]% Giá Bán cộng với thuế giá trị gia tăng tương ứng; và 

 

b) Bên B sẽ tiếp tục thanh toán Đợt thanh toán thứ hai của Khoản Đặt Cọc với số tiền là [ ] 

VNĐ đồng (Bằng chữ: [ ] đồng); tương đương [ ]% Giá Bán cộng với thuế giá trị gia tăng 

tương ứng, không trễ hơn ngày [ ]; 

 

2.4    Bên B sẽ tiếp tục thanh toán các đợt thanh toán tiếp theo sau khi ký Hợp Đồng Mua Bán Căn 

Hộ như sau: 

-  Thanh toán đợt ...: [  ] đồng (bằng chữ: [  ]) (không bao gồm phí bảo trì); tương đương 

[  ]  Giá Bán cộng với thuế giá trị gia tăng tương ứng, thời hạn thanh toán: chậm nhất 

vào ngày [  ]; 

-  Thanh toán đợt ...: [  ] đồng (bằng chữ: [  ]) (không bao gồm phí bảo trì); tương đương 

[  ]  Giá Bán cộng với thuế giá trị gia tăng tương ứng, thời hạn thanh toán: chậm nhất 

vào ngày [  ]; 

-  Thanh toán đợt ...: [  ] đồng (bằng chữ: [  ]) (không bao gồm phí bảo trì); tương đương 

[  ]  Giá Bán cộng với thuế giá trị gia tăng tương ứng, thời hạn thanh toán: chậm nhất 

vào ngày [  ]; 

-  Thanh toán đợt ...: [  ] đồng (bằng chữ: [  ]) (không bao gồm phí bảo trì); tương đương 

[  ]  Giá Bán cộng với thuế giá trị gia tăng tương ứng, thời hạn thanh toán: chậm nhất 

vào ngày [  ]; 

-  Thanh toán đợt ...: [  ] đồng (bằng chữ: [  ]); tương đương [  ]  Giá Bán cộng với thuế 

giá trị gia tăng tương ứng, thời hạn thanh toán: chậm nhất vào ngày [ ] hoặc trong vòng 

14 ngày kể từ ngày Bên A gửi Thông báo Bàn giao căn hộ cho Bên B tùy thời điểm 

nào tới trước; 

-  Thanh toán đợt cuối...: [  ] đồng (bằng chữ: [  ]); tương đương [  ]  Giá Bán cộng với 

thuế giá trị gia tăng tương ứng, thời hạn thanh toán: chậm nhất vào ngày [  ]; 

2.5  Bên B sẽ thanh toán Khoản Đặt Cọc cho Bên A bằng chuyển khoản vào số tài khoản của Bên 

A như quy định tại Hợp Đồng Đặt Cọc này. Nếu quá 14 ngày, kể từ ngày đến hạn phải thanh 

toán các Khoản Tiền Đặt Cọc nói trên mà Bên B không thực hiện thanh toán thì sẽ bị tính lãi 

suất phạt quá hạn trên tổng số tiền chậm thanh toán được tính bắt đầu từ ngày thứ 15 kể từ 

ngày đến hạn phải thanh toán đến ngày thực trả với mức lãi suất là 1,5% mỗi tháng (tuy 

nhiên, tổng các khoản tiền lãi trả chậm mà Bên B phải trả cho Bên A sẽ không vượt quá 4% 

Giá Bán Căn hộ). 

 

2.6  Thời hạn bàn giao Căn Hộ dự kiến chậm nhất vào ngày [ ].  
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2.7  Các hạng mục vật liệu Căn hộ như được quy định tại Phụ Lục 2 đính kèm theo Hợp Đồng 

Đặt Cọc này. 

 

ĐIỀU 3. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ 

 

3.1  Sau khi nhận được đầy đủ Khoản Đặt Cọc như quy định tại Điều 2.3 của Hợp Đồng Đặt Cọc 

này và khi Các Bên đã đủ điều kiện ký kết Hợp Đồng Mua Bán, Bên A sẽ gửi thông báo ký 

kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ cho Bên B theo mẫu hợp đồng mua bán tại Phụ lục 3 đính 

kèm theo đây và Hai Bên đồng ý sẽ ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo mẫu hợp đồng 

mua bán trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày ghi trên thông báo. Để tránh hiểu nhầm, 

mẫu Hợp Đồng Mua Bán đính kèm tại Phụ Lục 3 có thể thay đổi phù hợp với quy định pháp 

luật và thỏa thuận của Các Bên vào thời điểm ký kết. Tuy nhiên, các điều khoản thương mại 

đã được hai bên thống nhất như đặc điểm Căn Hộ, Giá Bán Căn Hộ, tiến độ thanh toán, thời 

điểm bàn giao Căn Hộ sẽ được giữ nguyên và không thay đổi, trừ trường hợp cả hai bên có 

sự thỏa thuận khác.  

 

3.2  Bên B phải hợp tác với Bên A trong việc cung cấp các giấy tờ cần thiết theo quy định pháp 

luật để làm thủ tục ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. 

 

ĐIỀU 4. XỬ LÝ TIỀN ĐẶT CỌC 

 

4.1  Nếu Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ được ký kết thì bất kỳ Khoản Đặt Cọc nào mà Bên B đã 

thanh toán cho Bên A sẽ được chuyển thành tiền mua Căn Hộ theo quy định trong Hợp Đồng 

Mua Bán Căn Hộ. 

 

4.2  Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Đặt Cọc này và bán cho khách hàng 

khác mà không cần có sự đồng ý của Bên B và đồng thời toàn bộ số tiền mà Bên B đã thanh 

toán cho Bên A sẽ bị mất và thuộc về Bên A nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:  

 

a) Nếu tổng thời gian Bên B trễ hạn thanh toán của tất cả các đợt phải thanh toán theo thỏa 

thuận tại Điều 2.3 của Hợp đồng Đặt Cọc này vượt quá 60 ngày mà Bên B không thực 

hiện thanh toán; hoặc  

 

b) Quá 14 ngày làm việc kể từ ngày Bên A gửi cho Bên B thông báo ký kết Hợp Đồng 

Mua Bán mà Bên B không hoặc từ chối ký kết.  

 

4.3.   Nếu sau 180 ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo ký kết Hợp Đồng Mua Bán cho Bên B 

theo mẫu hợp đồng Mua Bán tại Phụ lục 3 và Bên B đã thanh toán đầy đủ các Khoản Đặt 

Cọc như quy định tại Điều 2.3 mà Bên A từ chối ký kết Hợp Đồng Mua Bán (mà việc từ chối 

này không do lỗi của Bên B và/hoặc không do Bên B yêu cầu thay đổi nội dung Hợp Đồng 
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Mua Bán), thì Bên A sẽ hoàn trả lại tất cả Khoản Tiền Cọc mà Bên B đã thanh toán cho Bên 

A không lãi suất. 

 

ĐIỀU 5. CAM KẾT CỦA HAI BÊN 

 

5.1  Bằng việc giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc này, Bên A cam kết với Bên B rằng Bên A sẽ giữ Căn 

Hộ để bán cho Bên B trong suốt Thời Hạn Đặt Cọc, thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ 

ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ với Bên B theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng Đặt 

Cọc. Bên A sẽ phát hành phiếu thu hoặc biên nhận cho khoản Tiền Đặt Cọc do Bên B thanh 

toán. 

 

5.2  Bên B cam kết và xác nhận rằng Bên B tự nguyện giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc này sau khi 

đã tìm hiểu về Căn Hộ và Dự Án và các điều khoản, điều kiện liên quan đến việc mua Căn 

Hộ theo quy định tại Hợp Đồng Đặt Cọc này và quy định của pháp luật. 

 

5.3  Bên B đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện nêu tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ của 

Dự Án như được quy định tại Phụ Lục 3 đính kèm theo Hợp Đồng Đặt Cọc này. 

 

ĐIỀU 6. CHUYỂN NHƯỢNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC 

 

6.1  Hợp Đồng Đặt Cọc này sẽ không được chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác cho 

tới khi Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ được ký kết và Bên B đã thanh toán đủ Khoản Đặt Cọc 

cho Bên A như quy định tại Điều 2.3 của Hợp Đồng Đặt Cọc này.  

 

6.2  Hợp Đồng Đặt Cọc sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây: 

 

a)  Hai Bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo quy định tại Điều 3 trên đây. Trong 

trường hợp này, tất cả số tiền Bên B thanh toán cho Bên A sẽ được xử lý theo thỏa thuận 

quy định tại Điều 4 và quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên sẽ được xác lập theo Hợp Đồng 

Mua Bán Căn Hộ;  

 

b) Bên A chấm dứt Hợp Đồng Đặt Cọc theo quy định tại Điều 4.2. Theo đó tất cả số tiền 

Bên B thanh toán cho Bên A được xử lý theo thỏa thuận quy định tại Điều 4.2, trừ khi 

Hai Bên có thỏa thuận khác; 

 

c)  Bên B chấm dứt theo quy định tại Điều 4.3. 

 

d)  Hai bên cùng nhau thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng Đặt Cọc. 

 

ĐIỀU 7. THÔNG BÁO 
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7.1  Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, mọi thay đổi về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi 

trong các điều khoản đã thỏa thuận, khiếu nại phát sinh liên quan đến Hợp Đồng Đặt Cọc 

này phải được lập thành văn bản và gởi đến các địa chỉ đã thông tin ở phần đầu Hợp Đồng 

Đặt Cọc này hoặc địa chỉ thay đổi sau này theo thông báo của mỗi Bên hoặc gửi qua địa chỉ 

email của Bên B như nêu trong hợp đồng. Nếu Bên B có nhiều người thì thông báo có thể 

được gửi đến bất cứ người nào của Bên B. 

 

7.2  Hai Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình 

thức và tên người nhận thông báo. Khi đã có thay đổi về địa chỉ, hình thức, tên người nhận 

thông báo mà Bên có thay đổi không thông báo lại cho Bên kia biết thì Bên gửi thông báo 

không chịu trách nhiệm về việc Bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.  

 

ĐIỀU 8. BẤT KHẢ KHÁNG 

 

8.1  Việc không thực hiện hay chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ của một Bên trong Hợp Đồng sẽ 

không bị xem là vi phạm Hợp Đồng và được miễn trừ trách nhiệm nếu xảy ra do các Sự Kiện 

Bất Khả Kháng theo quy định pháp luật. Hai Bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường 

hợp sau đây được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng: 

 

a) Do chiến tranh hoặc do thiên tai, phá hoại, hỏa hoạn, bạo động, đình công, dịch bệnh 

hoặc bất kỳ sự kiện nào khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của con người; 

 

b) Hành vi của chính quyền: do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước hoặc do quá 

trình giải quyết thủ tục hành chính của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

 

c)  Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

 

8.2  Mọi trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là Sự Kiện Bất Khả 

Kháng. 

 

8.3  Khi có Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, Bên Bị Thiệt Hại có nghĩa vụ thông báo cho Bên kia 

bằng văn bản hoặc thông báo trực tiếp trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày xảy ra Sự 

Kiện Bất Khả Kháng khi nhận ra không còn khả năng thực hiện các nghĩa vụ do Sự Kiện Bất 

Khả Kháng và phải đồng thời cung cấp các văn kiện chứng nhận thực tế, xác nhận các chi 

tiết của sự cố gặp phải và nêu lý do trì hoãn việc thực hiện Hợp Đồng Đặt Cọc. Việc Bên Bị 

Thiệt Hại không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo 

Hợp Đồng Đặt Cọc và cũng không phải là cơ sở để Bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp Đồng 

Đặt Cọc này. 

8.4  Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng Đặt Cọc của các Bên sẽ được tạm dừng trong thời 

gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình 

sau khi Sự Kiện Bất Khả Kháng chấm dứt. 
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ĐIỀU 9. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

 

Hợp Đồng Đặt Cọc này sẽ được hiểu, diễn giải và điều chỉnh bởi và tuân thủ theo pháp luật Việt 

Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng Đặt Cọc này sẽ được giải quyết 

bởi tòa án có thẩm quyền của Việt Nam. Các Phụ Lục đính kèm nêu dưới đây là một phần không 

tách rời của Hợp Đồng Đặt Cọc: 

 

1. Phụ Lục 1 – Bản Vẽ Mặt Bằng Căn Hộ.  

2. Phụ Lục 2 – Các Hạng Mục Vật Liệu Căn Hộ. 

3. Phụ Lục 3 – Mẫu Hợp Đồng Mua Bán. 

 

ĐIỀU 10. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

 

10.1  Hợp Đồng Đặt Cọc này sẽ có hiệu lực kể từ Ngày Hiệu Lực với điều kiện Bên B đã thanh 

toán các Đợt thanh toán theo quy định tại Điều 2.3 nêu trên. Hợp Đồng Đặt Cọc này thay thế 

toàn bộ các thỏa thuận hoặc ghi nhớ bằng lời nói hoặc bằng văn bản trước đó giữa Hai Bên 

liên quan đến nội dung cơ bản của Hợp Đồng Đặt Cọc này. 

 

10.2  Thời hạn của Hợp Đồng Đặt Cọc sẽ được tính kể từ Ngày Hiệu Lực và sẽ kết thúc vào ngày 

được quy định tại Điều 6 của Hợp Đồng Đặt Cọc này. 

 

ĐIỀU 11. THỰC HIỆN 

 

Hợp Đồng Đặt Cọc này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi Bên sẽ giữ một (01) 

bản gốc. Trường hợp Bên B là người nước ngoài thì Hợp Đồng Đặt Cọc này được lập thêm (02) 

bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi Bên sẽ giữ một (01) bản gốc. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa 

bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 

ĐỂ LÀM CHỨNG, Hai Bên dưới đây đã ký hợp lệ Hợp Đồng Đặt Cọc này vào ngày tháng năm 

được ghi tại trang đầu tiên của Hợp Đồng Đặt Cọc. 

 

BÊN B                 BÊN A 

 

 

 

 

 

 

Tên:        Tên: Yoong Voon Sin 

CMND/ hộ chiếu số :      Tổng Giám đốc  



 

8 
 

PHỤ LỤC 1 – Bản Vẽ Mặt Bằng Căn Hộ  
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PHỤ LỤC 2 – Các Hạng Mục Vật Liệu Căn Hộ 
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PHỤ LỤC 3 – Mẫu Hợp Đồng Mua Bán  

 


